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Manobra em jota: o sucesso 
da intervenção que impactou 
policiais, e preservou a vida 

de uma menina

Polícia Militar apreende 
droga e prende duas 

pessoas em Bertópolis
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Estamos contratando PCD VENHA FAZER PARTE 
DA NOSSA EQUIPE!(Pessoas com deficiência)

Deixe seu currículo em uma de nossas lojas ou pelo e-mail: assistenterh@farmaciaindiana.com.br

Município vacina 10.060 
animais no Dia D de 

Vacinação antirrábica em 
Teófilo Otoni

A Prefeitura de Teófilo 
Otoni realizou no sábado 
(23/10), o Dia D de Vaci-
nação Antirrábica, e após 
o balanço dos trabalhos, a 
médica veterinária do canil 
municipal, Marla Desqui-
vel, informou que foram 
vacinados 10.060 animais, 
entre cães e gatos, somente 
na área urbana da cidade, 
porque a área rural já havia 
sido concluída, com 11.000 
animais vacinados. Página 2

Realizada a 9ª Sessão do 
Conselho de Criminologia e 
Políticas Criminais de Minas

Na segunda-feira (25/10), foi realizada mais uma sessão do Conselho de Criminologia 
e Polícia Criminal, na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo os trabalhos pre-
sididos pela eminente desembargadora, dra. Márcia Milanez. Essa foi a 9ª sessão plenária 
do ano social de 2021. O secretário adjunto da SEJUSP, dr. Jeferson Botelho Pereira, parti-
cipou das ações que, entre elas contou com uma apresentação sobre criminologia. Página 3

Delegada, dra. Hérika, 
fala das apurações dos 

últimos homicídios 
ocorridos em Teófilo Otoni

A delegada titular da 
Delegacia de Homicídios 
de Teófilo Otoni, dra. Hé-
rika Ribeiro Sena, em en-
trevista ao Diário Tribuna, 
informou, que ela e sua 
equipe não pararam de 
trabalhar nos últimos dias 
com o objetivo de levantar 
informações relevantes 
quanto a autoria e moti-
vação dos últimos quatro 
crimes dolosos contra a 
vida que ocorreram em Te-
ófilo Otoni, dentre eles um 
duplo homicídio. Página 6



2 Quarta-feira, 27 de outubro de 2021
DIÁRIO TRIBUNA

www.diariotribuna.com.br | tribunadomucuri@gmail.com | facebook.com/diariotribuna

Opinião/Cidade
Município 

vacina 10.060 
animais no Dia 
D de Vacinação 
antirrábica em 
Teófilo Otoni

A Prefeitura de Teó-
filo Otoni realizou no sá-
bado (23/10), o Dia D de 
Vacinação Antirrábica, e 
após o balanço dos traba-
lhos, a médica veterinária 
do canil municipal, Marla 
Desquivel, informou que 
foram vacinados 10.060 
animais, entre cães e ga-
tos, somente na área ur-
bana da cidade, porque 
a área rural já havia sido 
concluída, com 11.000 
animais vacinados. Marla 
informa que as regiões 
dos bairros Bela Vista e 
Vila São João, foram as 
que mais se vacinaram.

Foram montados 31 
pontos de vacinação 
em Teófilo Otoni, com 
início às 8h da manhã, 
finalizando às 16h, sem 
intervalo para almoço. 
Para Marla, o número 
de animais vacinados 
no Dia D foi muito bom, 
mas, como ainda faltam 
animais a serem vacina-
dos, cerca de 2.000, se-
rão montados uns pon-
tos em regiões em que 
há uma demanda maior, 
além de ter um ponto 
fixo no canil municipal. 
“E o ponto do canil sem-

pre teve, sempre a gente 
disponibiliza a vacina 
lá, mesmo antes da cam-
panha”, ressalta Marla.

Ela frisa que o com-
promisso do Dia D foi 
cumprido, e de certa for-
ma, a meta realmente era 
aproximadamente isso. 
No ano passado foi muito 
parecido, e 10.000 é uma 
quantidade grande de 
animais vacinados, e ela 
agradece à população por 
ter levado seus animais. 
E na continuidade da 
vacinação, Marla informa 
que vai dar uma atenção 
a mais nos bairros Bela 
Vista, Altino Barbosa, 
Alto da Felicidade, Pin-
dorama e São Benedito. 
“São as regiões que a gen-
te sabe que é um pouco 
mais distante, tem alguns 
animais que precisam 
ser vacinados. E o canil 
municipal funciona tam-
bém como um local de 
sede, inclusive, a gente 
tem teste de leishmanio-
se e a vacinação contra 
raiva, gratuitos para a 
população. O funciona-
mento é a partir das 7h às 
11h, e das 13h às 17h”, 
disse. (Fotos: PMTO).

Juliana Lemes da Cruz. Doutoranda em Política Social – UFF. Pesquisadora GEPAF/UFVJM. Coor-
denadora do Projeto MLV. Contato: julianalemes@id.uff.br

Manobra em jota: o sucesso da 
intervenção que impactou policiais, 
e preservou a vida de uma menina

De fato, a atividade po-
licial reserva surpresas ini-
magináveis aos que integram 
órgãos de segurança pública. A 
despeito das falhas que ocorrem 
em toda e qualquer atividade 
que envolva seres humanos, 
distintos, tanto em percepções 
pessoais quanto em níveis de 
aprendizado técnico, há ações 
que constituem, não raro, tes-
temunhos de sucesso no salva-
mento de vidas. Quero compar-
tilhar com o(a) leitor(a), o relato 
que ouvi, em detalhes, de um 
integrante da guarnição policial 
militar que salvou a vida de 
uma criança, no município de 
Teófilo Otoni, em plena noite de 
Dia dos Pais. Destaco os relatos 
dos envolvidos na intenção de 
partilhar com vocês as sensa-
ções que eles provocaram em 
mim. Para, além disso, julguei 
necessário e instrutivo enfatizar 
a importância do treinamento 
prévio para prestação de socor-
ro, a postura comprometida e 
sensível dos policiais envolvi-
dos e o sucesso da intervenção.

Seria um dia comum de 
cumprimento da atividade de 
segurança pública para a guar-
nição composta pelo, sargento 
Torres e cabo Pacheco. De 
forma não usual, deslocaram 
até o 19º Batalhão para integrar 
à equipe a soldado Luara. Ao 
realizarem a composição, logo 
na saída da unidade policial, 
uma mulher, visivelmente aflita, 
pediu socorro. Ela gritava inten-
samente, e por isso, os militares 
acreditaram se tratar de mais um 
caso de violência doméstica.

Segundo relato do sar-
gento Torres, antes mesmo dos 
policiais se mobilizarem para 
descer da viatura, esta mulher 
abriu a porta dianteira do ve-
ículo e o puxou pelo braço, 
alertando que seu bebê estava 
morrendo e ele precisava aju-
dar. Surpreso com a situação, o 
policial adentrou rapidamente 
à casa da mulher e notou um 
homem tentando reanimar uma 
criança que estava com o rosto 
com o tom de pele azulado. 
Tratava-se de uma menina, de 
dois anos de idade. A mãe aler-
tou que ela teria se engasgado 
e que não estava respirando. 
Com as vias aéreas obstruídas, 
a criança demandava uma in-
tervenção urgente, que, talvez, 

não pudesse esperar a chegada 
do Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência, o SAMU.

[...] a gente passou o do-
mingo com ela, passeou, e ela 
normal, sempre ativa. Por volta 
das onze horas, ou meia noite, 
ela pediu mamadeira”, disse o 
pai da menina. Em pouco tem-
po, a mãe da criança percebeu 
que ela estava passando mal e fi-
cando roxa. [...] a gente até sabe 
o procedimento, mas, na hora, 
no momento de desespero... [si-
lêncio] [...] ela começou a roxe-
ar, quando minha esposa desceu 
as escadas para pedir ajuda.

Os militares assumiram 
que a cena teria sido impres-
sionante, mas, demandava ação 
rápida. Os policiais, como se 
sabe, são treinados para inter-
venções associadas à segurança 
pública diretamente relacionada 
com a proteção das pessoas 
nas mais adversas situações.

No entanto, não é corri-
queiro que policiais realizem 
salvamento de vidas nas con-
dições apresentadas no presente 
caso. Conforme informou o 
sargento Torres, [...]a Polícia 
Militar não tem a especialidade 
desse tipo de salvamento, mas, 
o sacerdócio, que é a profissão, 
nos faz sempre buscar algo a 
mais para bem servir à comu-
nidade. E nesse momento aí, os 
militares que ali se encontravam 
sabiam o que deveriam fazer. 
“Eu estava no quarto, tentan-
do reanimar ela. Foi quando 
o sargento Torres chegou e 
tomou ela da minha mão, dos 
meus braços. O Pacheco e a 
Luara colocaram ela de lado. E 
a princípio, era engasgamento 
mesmo”, disse o pai da criança.

O COPOM chamou a 
guarnição: uma, duas, e três 
vezes, para atendimento de 
outras ocorrências. Mesmo 
concentrado, o sargento Torres 
respondeu ao COPOM que 
estaria nas proximidades, ten-
tando salvar uma menina. Incré-
dulos, um representante policial 
chegou a verificar a situação in 
loco, na busca de perceber a 
gravidade do caso. Perplexo, 
aquele militar retornou, aos 
prantos, para a unidade, onde 
descreveu a cena que acabara 
de ver. Em momentos de aflição 
como aquele, a empatia toma 
seu lugar e quem é pai ou mãe, 

sente a dor dos pais que estão 
passando por determinada si-
tuação, mesmo se tratando de 
profissionais psicologicamente 
condicionados a lidar com 
estresse e pressão extrema.

[...] foi uma situação bem 
complexa, sabe? E o que nos fez 
ficar mais aliviados naquele mo-
mento foi ela começar a respirar 
e os batimentos cardíacos vol-
tarem ao normal. [...] a alegria 
do policial militar de visualizar, 
inclusive, no dia dos pais, o pai 
abraçando a filha e poder con-
versar com ela, [...] ali, não tem 
como. Em sã consciência, qual-
quer ser humano se emociona. 
É motivo de orgulho. Por isso, 
parabenizo a equipe que estava 
comigo, a soldado Luara e o 
cabo Pacheco, que atuaram rapi-
damente e sabiam desde o início 
o que deveriam fazer para salvar 
a vida daquela criança. [...]a 
gente sempre frisa o laço entre a 
comunidade e a Polícia Militar e 
é importante que esta comunida-
de confie, porque nosso objetivo 
é servir e proteger. [...] Nunca 
deixaremos de cumprir nosso 
dever”, enfatizou o sargento.

A manobra de Heimlich 
foi utilizada para desobstruir 
as vias aéreas da criança. Para 
os interessados em aprender, o 
treinamento pode ser acessado 
via youtube, conforme a descri-
ção que segue abaixo. Seguindo 
os passos da manobra, o sargen-
to Torres, após uma primeira 
tentativa frustrada, conseguiu 
fazer com que a criança voltasse 
a respirar. “A ação teve o apoio 
da soldado Luara e do cabo Pa-
checo, que auxiliaram na inter-
venção. Aos poucos, expelindo 
bastante secreção pela boca, a 
menina retomou a coloração 
normal de sua pele e começou a 
chorar. A aflição durou cerca de 
10 minutos, pouco tempo antes 
da equipe do SAMU chegar”. 
Em contato com a criança, a 
profissional médica perguntou 
à guarnição PM o que teria sido 
feito para reanimá-la, sendo 
respondido sobre a manobra 
de Heimlich, realizada em jota 
– pressão moderada da mão 
fechada desde o umbigo em 
direção ao externo da criança, 
simulando a letra jota. Disse a 
médica: “não temos mais nada 
o que fazer aqui. Vocês já fize-
ram o que precisava ser feito”.

Cabo Pacheco Soldado Luara Sargento Torres

“A situação foi tão impres-
sionante que passei duas noites 
acordada pensando no aconte-
cido”, relatou a soldado Luara. 
Já o cabo Pacheco descreveu o 
momento como “emocionante”. 
“[...] você nunca sabe se a pes-
soa vai voltar. Eu vi minha filha 
naquela criança. E sofri junto 
com o pai dela. Mas, graças a 
Deus, deu tudo certo e fomos 
presenteados quando ela voltou 
a respirar”. Após o resgate, ela 
foi encaminhada pelo SAMU ao 
hospital e acabou passando mal 
novamente, tendo crises con-
vulsivas. Passados dois meses 
desde aquele dia dos pais, após 
o susto, a criança passa bem.

Para a construção deste 
texto, entrei em contato, tanto 
com a guarnição PM, quanto 
com os pais da criança. Neste 
momento, optei por deixar 
de publicizar a imagem da 
menina, saudável, enviada 
a mim, pelo pai. A situação, 
complexa, exigiu importante 
esforço de minha parte para 
traduzir os relatos em deta-
lhes, mas, tentando ser direta.

A lição extraída da si-
tuação remete à necessidade 
perene do treinamento policial 
para atuação em situações que 
demandem, além da capacidade 
técnica, aprimorado nível de 
controle emocional. Destaco o 
caso porque serve de exemplo 
para outros profissionais de 
segurança pública, especial-
mente policiais militares, que 
devem estar na permanente 
busca pelo aprimoramento de 
suas técnicas e dos cuidados 
com sua saúde mental. A Polícia 
Militar oferece cursos presen-
ciais e virtuais relacionados 
às atividades de alto impacto 
psicológico, mas, exige-se, 
obviamente, o comprometi-
mento dos profissionais para 
tal assimilação e isso foi per-
cebido no caso aqui relatado. A 
equipe cumpriu seu papel com 
excelência, sustentando o que a 
respectiva corporação tem por 
base: o ato de servir e proteger.

Referência: Informa-
ções disponibilizadas pelos 
militares envolvidos e pelo 
pai da criança. Fotos cedidas 
pelos componentes da guar-
nição. Para saber mais sobre 
a manobra em jota: Felipe 
Azevedo, enfermeiro. Como 
desengasgar crianças? Mano-
bra de Heimlich em crianças. 
Vídeo disponível no Youtube: 
https://youtu.be/PwAR3Iau7-
-Q; Acessado em 23. Out. 2021.

[...] foi uma situação bem 
complexa, sabe? [...] no Dia dos 
Pais, o pai abraçando a filha 
[...] naquele momento, não tem 
como. Em sã consciência, qual-
quer ser humano se emociona” 
(Alex Torres, sargento PM).

“A situação foi tão im-
pressionante que passei duas 
noites acordada pensando 
no acontecido” (Luara Oha-
na, soldado PM).
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Gerais
Para deputadas, 

política de saneamento 
penaliza mais pobres

Deputadas que inte-
gram a Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher da 
Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) cri-
ticaram, nesta segunda-feira 
(25/10/21), o impacto das 
altas tarifas de água e esgoto 
no Estado e a possibilidade 
de privatização desses ser-
viços, com consequências 
danosas para a população 
mais pobre de Minas, em 
especial para as mulheres. 
Durante o debate, a Agência 
Reguladora de Serviços de 
Abastecimento de Água e 
de Esgotamento Sanitário 
de Minas Gerais (Arsae-
-MG) foi muito criticada 
por ter determinado, em 
agosto, a unificação da ta-
rifa de esgoto. Foi também 
cobrada por não exigir mais 
investimentos da Copasa, 
mesmo diante dos lucros 
expressivos da empresa.

“A Arsae não está cum-
prindo o seu papel. Quem 
está pagando mais caro são 
os menos favorecidos”, 
acusou a deputada Ione Pi-
nheiro. Ela também criticou 
o fato de a Copasa não ter 
enviado representantes à 
reunião e defendeu a criação 
de uma comissão especial 
na Assembleia para discutir 
a questão do saneamento. 
“A Copasa teve um lucro 
de quase R$ 1 bilhão em um 
ano e praticamente nenhum 
investimento”, afirmou.

Presidenta da comis-
são, a deputada Ana Paula 
Siqueira disse que as altas 
tarifas e o serviço ruim não 
devem ser vistos como um 
argumento para a privati-
zação da companhia. “Fica 
uma falsa impressão para a 
população de que o proble-
ma é a empresa. O problema 
é a gestão”, pontuou. Ione 
Pinheiro reforçou o posi-
cionamento da colega, lem-
brando que 25% das ações 
da Copasa hoje já perten-
cem a sócios estrangeiros.

O diretor Rodrigo Po-
lizzi, que representou a 
Arsae no debate, negou 
que a autarquia venha se 
omitindo de fiscalizar a Co-
pasa. “A Arsae determinou 
a devolução, pela Copasa, 
de mais de R$ 500 milhões 
cobrados indevidamente 
em 2020”, afirmou o diri-
gente. Polizzi admitiu que 
a estatal não tem investido 
o que seria desejado no 
melhoramento dos servi-
ços, mas ponderou que a 
agência tem limitações para 
mudar isso. “A Arsae não 
tem como obrigar que esse 
lucro seja convertido em in-
vestimento”, declarou. Ele 

complementou que alguns 
contratos permitem à empre-
sa postergar investimentos.

Quanto à unificação 
da tarifa de esgoto, o ges-
tor disse que os prejuízos 
para a população existem, 
mas não são generalizados. 
“Entendemos que algumas 
pessoas foram prejudicadas, 
mas 85% da população teve 
redução de tarifa”, destacou. 
Segundo ele, ainda há o 
objetivo de aprimorar essa 
cobrança. Com a unificação 
da tarifa, aqueles que con-
tam apenas com o serviço 
de coleta pagam o mesmo 
do que aqueles que tam-
bém usufruem do serviço 
de tratamento de esgoto.

Localidades do Je-
quitinhonha dependem 
de caminhões-pipa há 
anos - Trabalhadora rural 
e presidente da Associação 
Comunitária do Quilombo 
do Rocha, localizado em 
Chapada do Norte (Jequi-
tinhonha/Mucuri), Maria 
Aparecida Silva resumiu o 
problema que comunidades 
isoladas e de baixa renda 
enfrentam em decorrência da 
falta de água e saneamento.

De acordo com ela, vá-
rias dessas comunidades 
convivem há anos com a 
falta de água, sendo abaste-
cidas por caminhões-pipa ora 
fornecidos pelas prefeituras, 
ora pagos pelas famílias. Em 
alguns casos, a solução é se 
mudar para a área urbana, 
mas isso implica em dis-
solução das comunidades, 
sobrecarga nas cidades, que 
não têm estrutura para rece-
ber a todos, e aumento das 
dificuldades financeiras das 
famílias, que passam a arcar 
também com os aluguéis. 
Diversas convidadas ressal-
taram que água e saneamento 
não podem ser vistos como 
uma mercadoria e cobraram a 
universalização dos serviços.

Nesse sentido, a diretora 
de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Drenagem de Águas 
Pluviais da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad), Juliana 

Pacheco, afirmou que um dos 
objetivos do Projeto de Lei 
(PL) 2.884/21, que institui 
as Unidades Regionais de 
Saneamento Básico (URS-
Bs) do Estado, é promover 
ganhos de escala que viabi-
lizem essa universalização 
nos menores municípios.

O projeto tramita na 
ALMG e adapta a legislação 
mineira ao novo marco legal 
federal sobre saneamento bá-
sico, a Lei Federal 14.026, de 
2020. A proposta divide Mi-
nas Gerais em 22 unidades 
regionais de água e esgoto 
e 34 unidades regionais de 
gestão de resíduos sólidos. 
Os municípios que estão fora 
de regiões metropolitanas 
podem optar se participam 
ou não desses agrupamentos.

A engenheira civil Ma-
ria Angélica Abreu afirmou 
que Juiz de Fora (Zona da 
Mata) é exemplo de um 
município que não pre-
tende aderir. Segundo ela, 
a atual gestão municipal 
teme que a regionalização 
leve à privatização e ao 
aumento de tarifas. Maria 
Angélica informou que o 
Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia de 
Minas Gerais (Crea-MG), 
em associação com a Asso-
ciação Mineira de Municí-
pios (AMM), realizará até 
o final do ano um evento 
para divulgar uma análi-
se sobre o PL 2.884/21.

Sônia Dias representou, 
no debate, uma organização 
internacional que atua em 
mais de 60 países, a Wiego, 
sigla traduzida como "Mu-
lheres no emprego informal: 
globalizar e organizar". Con-
forme relatou, em mais de 50 
países há uma tendência de 
reverter processos de privati-
zação na área do saneamento, 
em cidades como Turim (Itá-
lia), Oslo (Noruega), Cocha-
bamba (Bolívia) e Montreal 
(Canadá). “Promessas de 
que a privatização ia trazer 
melhorias, em muitos casos, 
falharam. Houve aumento 
excessivo de tarifas e taxas de 
ligação”, afirmou. (Assesso-
ria de Imprensa da ALMG).

Tarifas altas, serviços ruins ou ausentes e ameaça de privatização 
foram criticados por parlamentares e convidadas

Realizada a 9ª Sessão do 
Conselho de Criminologia e 
Políticas Criminais de Minas

Na segunda- fe i ra 
(25/10), foi realizada mais 
uma sessão do Conselho 
de Criminologia e Polícia 
Criminal, na sede do Tri-
bunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), sendo os 
trabalhos presididos pela 
eminente desembargadora, 
dra. Márcia Milanez. Essa 
foi a 9ª sessão plenária do 
ano social de 2021. O se-
cretário adjunto de Justiça 
e Segurança Pública de 
Minas Gerais, dr. Jefer-
son Botelho, participou 
das ações que, entre elas, 
contou com uma apresen-

tação sobre criminologia.
Na pauta desta 9ª ses-

são, aconteceu a posse do 
conselheiro Promotor de 
Justiça (CAO-DH), dr. 
Francisco Ângelo Silva 
Assis e apresentação do 
curso de pós-graduação em 
Criminologia da Academia 
de Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, pela diretora, 
delegada-geral de Polícia 
Civil, dra. Cinara Maria 
Moreira Liberal. O Con-
selho de Criminologia e 
Política Criminal (CCPC/
MG) integra a área de 
competência da Secretaria 

de Estado de Justiça e Se-
gurança Pública e tem por 
finalidade formular a po-
lítica criminal do Estado.

A composição do Con-
selho de Criminologia e 
Política Criminal dar-se-á 
por operadores do direito, 
sendo tais representantes 
escolhidos entre os pro-
fissionais e professores 
da área de Direito Penal, 
Processual, de Criminolo-
gia e de Ciências Sociais, 
bem como entre outros 
atores de organismos da 
área social ou do Sistema 
de Garantia de Direitos.

Ana Paula Siqueira e Ione Pinheiro integram a Comissão de 
Defesa dos Direitos da Mulher - Foto: Guilherme Dardanhan

Audiência da Comissão 
de Segurança Pública da 

ALMG estava marcada para 
esta terça-feira (26/10/21)
Foi cancelada a audi-

ência pública da Comissão 
de Segurança Pública da 
Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), 
que seria realizada nesta 
terça-feira (26/10/21), às 

9h30, no Auditório do an-
dar SE. Na reunião, reque-
rida pelo presidente da co-
missão, deputado Sargento 
Rodrigues (PTB), seriam 
debatidos os reflexos da 
Emenda à Constituição 

Federal 104, de 2019, no 
ordenamento jurídico es-
tadual, notadamente no 
que diz respeito à criação 
da Polícia Penal e sua re-
gulamentação. (Assessoria 
de Imprensa da ALMG).
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Gerais
Termina nesta semana a 

Campanha de Negociação 
para clientes classificados 

na Tarifa Social

Aquelas famílias, 
dentre as mais de 900 
mil cadastradas na Tari-
fa Social de Energia Elé-
trica (TSEE) da Cemig, 
que estejam com alguma 
fatura de energia atrasa-
da, terão até o final deste 
mês para ficar em dia 
com a companhia e evi-
tar a suspensão do forne-
cimento de energia por 
inadimplência. O prazo 
dado pelo Governo Fe-
deral, que vedou a sus-
pensão de fornecimento 
de energia elétrica para 
esse público, terminou 
no fim de setembro. No 
entanto, oportunizan-
do a regularização das 
pendências e visando 
garantir o fornecimento 
de energia aos clientes 
TSEE, a Cemig decidiu 
ampliar as condições 
especiais de negociação 
até o dia 31 de outubro. 

A Cemig já havia 
lançado uma campanha 
de negociação válida até 
esta segunda-feira (25) 
e, desta vez, resolveu 
prorrogar a campanha e 
estender a possibilidade 
de negociações espe-
ciais para estes clientes 
até o fim desta semana. 
Caso algum cliente clas-
sificado como TSEE 
possua alguma pendên-
cia financeira com a 
companhia, ele deve 
procurar a empresa para 
a negociação e apro-
veitar o prazo especial. 

Os clientes classi-

ficados na TSEE podem 
fazer o parcelamento em 
até 24 vezes sem juros, 
desde que não tenham 
parcelamento ativo. Essa 
facilidade pode ser solici-
tada por meio dos canais 
digitais da empresa na 
internet (atende.cemig.
com.br) e WhatsApp (31 
3506-1160). Há também 
a possibilidade de paga-
mento em 12 vezes sem 
juros via cartão de crédi-
to, mesmo para clientes 
classificados na Tarifa 
Social que já possuam 
parcelamento. “São con-
dições vantajosas para 
nossos clientes cadastra-
dos na Tarifa Social, que 
terão mais uma semana 
para entrar em contato 
com a Cemig, por meio 
dos canais de negociação 
da empresa, e conseguir o 
melhor acordo que aten-
da suas necessidades”, 

explica o gerente de Ar-
recadação e Adimplên-
cia da Cemig, Welling-
ton  Fazz i  Canc ian . 

Outros  c l i en tes 
também podem par-
celar débitos - Para os 
clientes residenciais e co-
merciais de baixa tensão, 
existe a oportunidade de 
dividir em até 12 vezes 
suas contas em atraso, 
utilizando o cartão de 
crédito, ou via fatura 
de energia elétrica, por 
meio dos canais digitais. 
No caso de pagamentos 
via cartão de crédito, o 
parcelamento é sem ju-
ros. Importante destacar 
que, caso haja o corte por 
inadimplência, o prazo 
para religação da energia 
é de até 48 horas a partir 
da quitação ou parcela-
mento da conta, sendo 
24 horas na área urbana 
e 48 horas na rural.

Com a Campanha de Negociação, cadastrados na Tarifa 
Social têm até domingo (31/10) para ficar em dia com a companhia

 e evitar interrupção do fornecimento de energia

Evento, promovido pela Escola Judiciária Eleitoral, faz 
parte do programa Foco Eleitoral, que visa capacitação de 

magistrados e servidores da corte eleitoral

Presidente Gilson Lemes 
ministra palestra no TRE-MG

O presidente do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, 
desembargador Gilson Soares 
Lemes, ministrou palestra 
nesta segunda-feira (25/10), 
no Tribunal Regional Elei-
toral de Minas Gerais (TRE-
-MG), sobre o tema "Gestão 
para a cidadania: o papel do 
planejamento estratégico no 
fortalecimento do Judiciário 
com a sociedade". O evento 
foi promovido pela Escola 
Judiciária Eleitoral e faz parte 
do programa "Foco Eleitoral 
- Formação Continuada", 
que visa à capacitação de 
magistrados e servidores da 
corte eleitoral. O objetivo do 
evento é mostrar que o papel 
dos magistrados e servido-
res não se restringe à atua-
ção judicial nos processos 
e organização de atividades 
diretamente relacionadas às 
eleições. Também é o de fazer 
a gestão e o gerenciamenro 
de recursos disponíveis para 
oferecer a melhor presta-
ção de serviços à sociedade.

O evento foi oficialmen-
te aberto pelo presidente do 
TRE-MG, desembargador 
Marcos Lincoln dos Santos, 
que agradeceu a presença 
do presidente do TJMG, de-
sembargador Gilson Lemes, 
além de destacar a respon-
sabilidade da Justiça Elei-
toral na condução das pró-
ximas eleições, em 2022.

Planejamento e desa-
fios – A palestra do presidente 
Gilson Lemes focou os subte-
mas “Desafios do Judiciário”, 
“Planejamento Estratégico”, 
“Desdobramento do Planeja-
mento Estratégico” e “Resul-
tados Alcançados”. “O Poder 
Judiciário faz parte da essên-
cia da democracia, garantindo 
aos cidadãos a tão almejada 
igualdade de pleitear direitos 
e proteger-se de eventuais 
ameaças ou gravames”, disse 
o presidente Gilson Lemes, 
que fez questão de destacar a 
atual harmonia existente entre 
os poderes em Minas Gerais.

O presidente Gilson Le-
mes também ressaltou que a 
missão do TJMG, no âmbito 
de sua competência, é garan-
tir a prestação jurisdicional 
eficiente, célere, inovadora 
e cooperativa, priorizando a 
adoção de soluções consen-
suais para os conflitos, consti-
tuindo-se em instrumento efe-
tivo de promoção dos direitos 
fundamentais e da paz social.

Na primeira etapa da 
palestra, o presidente abor-
dou os principais desafios 
do Poder Judiciário, citando 
o formalismo processual, 
limitações de ordem material 
e humana, as altas taxas de 
congestionamento processual 
no primeiro grau de jurisdi-
ção, transformações sociais 
e econômicas, necessidade 

de adaptação às inovações 
tecnológicas, além da ne-
cessidade de maior coope-
ração entre as instituições.

Em seguida, o presidente 
classificou o "Planejamento 
Estratégico" como um plano 
de viagem que aponta onde a 
instituição quer chegar, qual 
caminho deve percorrer para 
alcançar tal destino e quais 
são os recursos necessários 
durante o trajeto. "No TJMG, 
durante anos, a estratégia ins-
titucional permaneceu restrita 
à alta cúpula administrativa. 
Atualmente, o planejamen-
to estratégico é elaborado 
com a participação efetiva 
dos magistrados e servido-
res que atuam na linha de 
frente da prestação jurisdi-
cional, nas diversas unida-
des judiciárias", detalhou.

Brumadinho - Ao abor-
dar o tema "Desdobramento 
do Planejamento Estraté-
gico", o presidente Gilson 
Lemes afirmou que "só há 
gestão se houver governança, 
só há governança se houver 
acompanhamento e medições 
periódicas dos objetivos a 
serem alcançados". Segundo 
o presidente, para ser efetivo, 
o Planejamento Estratégico 
precisa ser desdobrado nas 
áreas e unidades judiciárias. 
"Ao todo, desde 2016, com 
o apoio do Núcleo de Su-
porte ao Planejamento e à 
Gestão da Primeira Instân-
cia, mais de 200 unidades 
judiciárias do TJMG já des-
dobraram o Planejamento 
Estratégico, sendo que no 
1º semestre de 2021, foram 
33 comarcas", acrescentou.

Por fim, o presidente 
Gilson Lemes citou os his-
tóricos acordos mediados 
pelo Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais em sua gestão. 
O primeiro, referente aos 
depósitos judiciais que serão 
devolvidos, a partir do pró-
ximo ano, à Corte Mineira. 
O segundo, firmado entre a 
mineradora Vale, o governo 
de Minas Gerais e institui-
ções públicas, referente ao 
rompimento da barragem do 
Córrego do Feijão, em Bru-
madinho - algo que, segundo 
o presidente, representou um 
grande avanço do Poder Ju-
diciário mineiro e brasileiro.

O mediador da pales-
tra foi o desembargador do 
TJMG Jaubert Carneiro Jac-
ques. Também compuseram 
a mesa principal a superin-
tendente adjunta da Esco-
la Judicial Desembargador 
Edésio Fernandes (Ejef), 
desembargadora Mariange-
la Meyer; o corregedor do 
TRE-MG, desembargador 
Maurício Torres Soares; o 
presidente da Associação dos 
Magistrados Mineiros, de-
sembargador Alberto Diniz; 
o vice-presidente suplente 
do TRE-MG, desembargador 
Ramon Tácio; o procurador 
Regional Eleitoral, Eduar-
do Fonseca; e o presidente 
da Associação Mineira do 
Ministério Público, procu-
rador Enéas Xavier Gomes.

Ao final da palestra, o 
presidente Gilson Lemes foi 
homenageado pelo presidente 
do TRE-MG, desembargador 
Marcos Lincoln dos Santos, 
com uma placa. O evento 
foi transmitido pelo canal do 
Tribunal Regional Eleitoral de 
Minas Gerais na plataforma 
YouTube. (Diretoria de Co-
municação Institucional – Dir-
com - Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG -  Fotos 
Crédito: Cecília Pederzoli).

Presidente Gilson Lemes foi homenageado pelo presidente do 
TRE, desembargador Marcos Lincoln, com uma placa alusiva ao 

evento; à esquerda, a desembargadora Mariangela Meyer 

O presidente Gilson Lemes falou das principais 
realizações durante a sua gestão à frente da Corte Mineira
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Gerais
Loja de produtos pet 

aumenta o faturamento 
durante a pandemia

Proprietária de uma 
casa de ração em Con-
tagem, na Região Me-
tropolitana de Belo Ho-
rizonte, Janaína Ribeiro 
da Silva Campos tem 
comemorado o cresci-
mento das vendas no 
último ano. Dados de 
uma pesquisa realizada 
pelo Sebrae, no primei-
ro semestre de 2021, 
mostram que o mer-
cado pet está entre os 
setores menos afetados 
pela pandemia – e a 
FelizcãoPets compro-
va os números apura-
dos no levantamento.

No comando da em-
presa criada em 2009, 
a empreendedora havia 
mudado o layout da loja 
três meses antes da che-
gada da Covid-19, para 
oferecer mais espaço e 
conforto aos clientes e 
seus estimados bichi-

nhos. E, diferentemente 
de outros segmentos, 
mesmo no auge do isola-
mento social, viu as ven-
das aumentarem. “Como 
as pessoas precisam ficar 
mais em casa, criaram 
maior proximidade com 
os animais – inclusive 
muitas delas adotaram 
bichinhos. Aproveita-
mos essa demanda e 
diversificamos nossas 
linhas de brinquedos, 
acessórios, vasos para 
comida, rações e pro-
dutos com maior va-
lor agregado”, conta.

Outra medida ado-
tada para turbinar as 
vendas foi a oferta de 
delivery. “Contratamos 
um motoboy e intensifi-
camos a divulgação nas 
redes sociais e nossas 
vendas praticamente tri-
plicaram”, comemora. 
Com o abrandamento 

das restrições ao con-
vívio social, as vendas 
caíram e ela lançou mão 
de novas estratégias para 
manter o faturamento. 
“Estamos investindo em 
um atendimento mais 
personalizado, incenti-
vando o engajamento por 
meio das redes sociais e 
oferecendo mais facilida-
de e agilidade nas formas 
de pagamento”, ilustra.

Graças ao apoio do 
marido na loja, Janaína, 
que é formada em Ciên-
cias Biológicas, passou 
a cursar Veterinária du-
rante a pandemia, para 
agregar ainda mais va-
lor ao empreendimento. 
A ideia é, em breve, 
oferecer não somente 
produtos, mas atendi-
mento de saúde e outros 
serviços para os pets. 
(Assessoria de Imprensa. 
Prefácio Comunicação).

Emenda que assegura anistia a policiais que participaram de greve 
de 1997 foi incorporada em substitutivo à PEC 59/20

Comissão é favorável à 
reintegração de grevistas 

à Polícia Militar

A Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
59/20, que cria mecanis-
mo de controle de atos 
do poder público, já pode 
retornar ao Plenário da 
Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
para votação em 2º turno.

Nesta segunda-feira 
(25/10/21), a comissão es-
pecial criada para analisar 
a matéria emitiu parecer 
sobre uma emenda que 
havia sido apresentada em 
Plenário à proposição. O 
relator, deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, concordou 
com o conteúdo dessa 
emenda e apresentou o 
substitutivo nº 1 ao ven-
cido (texto votado com 
alterações em 1º turno).

A emenda, encabeçada 
pelo deputado Sargento 
Rodrigues e com assina-
turas de 28 parlamentares, 

tem o objetivo de garan-
tir aos praças excluídos 
da Polícia Militar (PM) 
após o movimento gre-
vista de 1997 o direito de 
retornarem aos quadros 
da corporação. Depois de 
terem sido punidos com a 
expulsão, esses militares 
foram incluídos no Corpo 
de Bombeiros em 1999.

De acordo com o subs-
titutivo nº 1, esses militares 
poderão optar pela migra-
ção para os quadros da PM, 
assegurados a contagem de 
tempo de serviço, a gradu-
ação e os demais direitos 
relativos ao posto que ocu-
pam. Esse direito se apli-
ca tanto aos militares da 
ativa quanto aos inativos.

Além disso, o subs-
titutivo nº 1 garante ex-
pressamente a concessão 
de anistia das punições 
administrativas e discipli- Polícia Militar apreende 

droga e prende três 
pessoas em Nanuque

Durante patrulhamento 
da Polícia Militar no domin-
go (24/10), os militares de-
pararam com três indivíduos 
em atitude suspeita na Rua 
São Vicente de Paula, Bairro 
Céu Aberto, e um deles ao 
avistar a presença da PM, 
jogou um pacote plástico em 
um lote. Levantada a suspei-
ta, a equipe abordou os indi-
víduos sendo localizado na 
bermuda de um deles um pa-
cote plástico contendo 09 pa-
pelotes de cocaína e a quantia 
de R$ 155,00 em dinheiro.

Após varredura no lo-
cal onde eles estavam, foi 
encontrado o pacote jogado 
fora, e os policiais constata-
ram se tratar de uma porção 
de substância semelhante 
à maconha. Os três foram 

encaminhados à delegacia 
de Polícia Civil junto com 
os materiais apreendidos, 
para adoção de medidas 

pertinentes à polícia judici-
ária. (Assessoria de comu-
nicação organizacional da 
24ª Cia PM Ind., Nanuque).

Empreendedora mineira diversificou mix e passou a 
oferecer delivery para conquistar novos clientes

Emocionado, Sargento Rodrigues defendeu anistia 
para os policiais que participaram de movimento reivindicatório 

em 1997 (Foto: Luiz Santana)

nares decorrentes do movi-
mento grevista. Conforme 
a Emenda à Constituição 
Estadual 39, de 1999, esses 
militares tiveram assegura-
da a retirada de anotações 
e registros de punições de 
suas fichas individuais. 
Emocionado, o deputado 
Sargento Rodrigues disse 
que a aprovação dessa 
proposta vai proporcionar 
o resgate da dignidade 
dos policiais que parti-
ciparam do movimento 
grevista de 1997. “São 24 
anos, quatro meses e 12 
dias aguardando essa tão 
sonhada anistia”, afirmou. 
Segundo ele, o movimento 
reivindicatório resultou em 
5 mil praças presos, 1.759 
indiciados, 182 expulsos 
da PM e um morto – o cabo 
Valério dos Santos Olivei-
ra. A iniciativa do depu-
tado Sargento Rodrigues 
foi elogiada pela deputada 
Ione Pinheiro e pelo depu-
tado Dalmo Ribeiro Silva.

ADPF - O substitutivo 
nº 1 também garante a cria-
ção da Arguição de Des-
cumprimento de Preceito 
Fundamental da Consti-
tuição (ADPF). Confor-
me o texto, o Tribunal de 
Justiça terá a atribuição 
de processar e julgar a 
ADPF, um tipo de ação 
judicial que visa evitar ou 
reparar lesão resultante 
de ato ou omissão do po-
der público. (Assessoria 
de Imprensa da ALMG).
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Segurança Pública
Polícia Militar apreende 

droga e prende duas 
pessoas em Bertópolis

Homem é preso em 
flagrante por porte ilegal de 

arma de fogo em Araçuaí

Após denúncia Polícia 
Militar apreende armas de 

fogo em Crisólita

Durante operação da 
Polícia Militar na segunda-
-feira (25/10), no centro 
de Umburaninha, Distrito 
de Bertópolis, a equipe 
avistou dois indivídu-
os em atitude suspeita.

Eles foram abordados 
e submetidos a buscas 
pessoais, sendo locali-
zado com eles uma sa-
cola com 58 buchas de 
substância semelhante à 
maconha e 01 pedra de 
pasta base de substância 
semelhante à cocaína. Os 
dois foram conduzidos à 
delegacia de Polícia Civil 

No domingo (24/10), 
a Polícia Militar defla-
grou uma operação em 
bares da cidade de Ara-
çuaí, no intuito de iden-
tificar indivíduos que 
poderiam colocar em 
risco a segurança de ou-
tras pessoas ou estarem 
portando armas de fogo 
e substâncias ilícitas.

Durante uma aborda-
gem em um bar, fora do 
perímetro urbano da cida-
de, os militares localiza-
ram dentro da bolsa de um 
indivíduo uma arma de 
fogo calibre 38, municiada 
com 5 cartuchos intactos.

O homem foi preso 
em flagrante por porte ile-

A Polícia Militar re-
alizou uma operação na 
segunda-feira (25/10), em 
Crisólita, quando os mili-
tares receberam denúncia 
informando que no Distrito 
de Nova Santa Luzia, um 
indivíduo teria em seu 
poder 02 armas de fogo, 
e ainda teria efetuado dis-
paros, próximo ao campo 
de futebol. Os Militares 
foram ao endereço in-
formado, a proprietária 
autorizou a entrada no 
imóvel e, após buscas, foi 
localizada uma espingarda 
tipo polveira carregada, 
materiais para carrega-

com o material apreendido. 
(Assessoria de comunica-

ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).

gal de arma de fogo e con-
duzido à delegacia de Po-
lícia Civil em Pedra Azul 
para demais providências 

de polícia judiciária. (As-
sessoria de comunicação 
organizacional da 14ª 
Cia PM Ind., Araçuaí).

mento e uma arma de caça.
Também foi locali-

zada uma sacola com 01 
espingarda cartucheira 
calibre 36 e uma muni-
ção do mesmo calibre, e 
uma garrucha de calibre 
ignorado. Um suspeito foi 

encaminhado à delegacia 
de Polícia Civil junto com 
as armas de fogo apreendi-
das para demais providên-
cias de polícia judiciária. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).

Delegada, dra. Hérika, 
fala das apurações dos 

últimos homicídios 
ocorridos em Teófilo Otoni

A delegada titular 
da Delegacia de Homi-
cídios de Teófilo Oto-
ni, dra. Hérika Ribei-
ro Sena, em entrevista 
ao Diário Tribuna, in-
formou, que ela e sua 
equipe não pararam de 
trabalhar nos últimos 
dias com o objetivo de 
levantar informações re-
levantes quanto a autoria 
e motivação dos últimos 
quatro crimes dolosos 
contra a vida que ocor-
reram em Teófilo Otoni.

O primeiro foi a 
morte de Sabrina Soa-
res da Silva, de 39 anos, 
que ocorreu na Avenida 
Alfredo Sá, Bairro Con-
córdia, na noite de terça-
-feira (05/10/21). Uma 
testemunha informou 
que viu uma moto de cor 
escura com dois ocupan-
tes se aproximar, e um 
deles desceu e atirou vá-
rias vezes contra Sabrina 
que morreu no local.

Depois ocorreu o 
duplo homicídio, na 
Avenida Alberto Laen-
der, Bairro São Diogo, 
na noite de quarta-feira 
(06/10/21), sendo as ví-
timas Gabriel de Oli-
veira Faria, de 22 anos, 
e Letícia Maria Silva 
Rocha, de 20. O casal 
estava dentro de um ve-
ículo estacionado na via 
pública quando foram 
assassinados a tiros. Câ-
meras de monitoramento 
da localidade mostram 
uma motocicleta com 
tanque cor amarela, com 
dois ocupantes, se apro-
ximando do veículo e 
atirando contra os dois.

Por último, ocorreu 
a morte de Vinícius Sou-
za de Jesus de 28 anos, 
sendo ele o suspeito de 
ser autor do duplo ho-
micídio. “O Vinícius é 
um forte suspeito, mas 
não podemos confirmar 
ainda”, disse a delegada. 
O corpo de Vinícius foi 
encontrado na manhã 
de sábado (09/10/21), 
Rua Alameda Calisto, 
estrada vicinal ao lado 
da Calisto Diesel, no 
Bairro São Cristóvão, 
enrolado em um lençol 
branco e lona preta, com 
as pernas amarradas.

Investigações - Dra 
Hérika informou que 
está concluindo dois 

dos inquéritos em tempo 
recorde, e, questionada 
se de fato o casal teria 
sido morto por engano, 
respondeu que ainda não 
pode afirmar, “ainda es-
tamos em investigação 
sobre as reais e potenciais 
vítimas”. Sobre o que 
o casal estaria fazendo 
parado no local, disse 
que, “a princípio estaria 
indo para um aniversá-
rio que ocorreria no lo-
cal e que depois teria 
sido alterado o lugar”.

Dra. Hérika disse que 
o inquérito policial que 
apura a morte de Vinícius, 
suspeito de ter atirado 
contra o casal que estava 
dentro do carro, já está 
em investigação. Tinha 
contra ele um mandado 
de prisão em aberto da 
comarca de Araçuaí e 
ele teria ligação com a 
criminalidade em Teófilo 
Otoni. Sobre o piloto da 
moto, a Polícia Civil ain-
da está analisando ima-
gens de câmeras de moni-
toramento da localidade.

Nas primeiras ho-
ras após a ocorrência 
do duplo homicídio a 
Polícia Militar conduziu 
três pessoas à delegacia 
e apreendeu uma moto-
cicleta, supostamente a 
que teria sido usada nos 
crimes. Mas, dias de-
pois, outra motocicleta 
também foi apreendida. 

“Aparentemente a se-
gunda moto é a que mais 
se assemelha a usada no 
crime”, disse a delegada. 
Sobre as três pessoas 
apresentadas na delega-
cia, disse que não houve 
provas suficientes naque-
le momento, que ligassem 
elas ao duplo homicídio.

Como os  cr imes 
ocorreram num curto es-
paço de tempo, a dra. 
Hérika explica que, com 
sua equipe e apoio de 
outras da delegacia, ela 
está focada na apuração, 
até mesmo por determi-
nação do chefe do 15º 
Departamento, para que 
consiga o mais rápido 
possível dar uma resposta 
à sociedade, e principal-
mente prender os envol-
vidos nos homicídios.

A Polícia Civil tem 
informações relevantes 
sobre as ocorrências, mas 
não podem ser repassadas 
para não atrapalhar as 
investigações. “Acredita-
mos que num curto espaço 
de tempo já teremos uma 
convicção, pelo menos 
de alguns desses crimes, 
do envolvimento quanto 
a autoria, participação, e 
remeteremos para o crivo 
do Ministério Público, 
pra verificar se estão de 
acordo com nossa in-
vestigação, e que possi-
velmente expeça o man-
dado de prisão”, disse.

Dra Hérika Ribeiro 
Sena está à frente das 

investigações

Sabrina Soares da
 Silva, 39 anos

Gabriel de Oliveira 
Faria, 22 anos, e Letícia 
maria Silva Rocha, 20

Vinícius Souza de 
Jesus, 28 anos

www.diariotribuna.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARA-
ÍSO/MG - Aviso de Licitação – Pregão Presencial No. 
033/2021 - O Município de Padre Paraíso/MG comunica 
que abrirá Processo Licitatório No. 123/2021, Modalidade 
Pregão Presencial No. 033/2021, cujo objeto é a aquisição 
de tecidos, aviamentos e artigos para cama, mesa e banho 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais 
de Padre Paraíso/MG. A Abertura será dia 10/11/2021 às 
08h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - 
CEP: 39.818-000. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 
com Mirian Jardim Costa Reis – Presidente da CPL ou 
pelo e-mail: licitacaopp@gmail.com.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARA-
ÍSO/MG - Extrato do Contrato – Contrato Adminis-
trativo no 088/2021 - Processo Licitatório no 112/2021 
- Tomada de Preços no 007/2021 - Partes: Município de 
Padre Paraíso/MG X WIC Construtora LTDA - ME. Objeto 
do Contrato: Contratação de empresa especializada em 
Construção Civil para execução de Obras de Complemen-
tação de Construção de Quadra Esportiva Escolar Coberta 
com Vestiário na Escola Municipal Adson da Silva Costa, 
conforme Termo de Compromisso Pac205959/2013, com 
o fornecimento de Mão de Obra e Materiais necessários 
à completa e perfeita implantação de todos os elementos 
defi nidos, em conformidade com as Planilhas e Projetos 
anexos, sob o regime de Empreitada Global. Vigên-
cia: 19/10/2021 a 31/12/2021.Valor do Contrato: R$ 
639.557,59 (Seiscentos e trinta e nove mil quinhentos e 
cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARA-
ÍSO/MG - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico No. 
016/2021 - O Município de Padre Paraíso/MG comunica 
que abrirá Processo Licitatório No. 124/2021, Modalidade 
Pregão Eletrônico No. 016/2021, cujo objeto é a aquisição 
de veículo pickup conforme convênio mapa - PLATAFOR-
MA + BRASIL no 901667/2020 fi rmado com o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa e o Mu-
nicípio de Padre Paraíso/MG, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, 
Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 
Padre Paraíso/MG. A Abertura será dia 11/11/2021. Início 
do envio de propostas às 08h30min do dia 27/10/2021, 
fi m do envio de propostas às 08h30min do dia 11/11/2021 
e abertura das propostas às 09h00min do dia 11/11/2021 
através do site https://comprasbr.com.br/. Informações: 
Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian Jardim Costa Reis 
– Presidente da CPL, pelos e-mails: licitacaopp@gmail.
com / licitacao@padreparaiso.mg.gov.br ou pelo site: 
www.padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013025 - WILDES ALVES DE SOUSA, divorciado, maior, 

motorista, nascido aos 08/09/1962, não informado lugar do nasci-
mento, natural de Pau Brasil-BA, residente na Rua Lagosta, 880, 
Bairro Jardim São Carlos, Itapevi-SP, fi lho(a) de DECIONILIO 
ALVES DE SOUSA e IDALICE MARIA DE JESUS; e ELIETE 
GONÇALVES FERREIRA, divorciada, maior, auxiliar de serviços 
gerais, nascida aos 24/06/1965, não informado lugar do nascimento, 
natural de Pavão-MG, residente na Rua Maria Vicência Nunes, 15, 
Bairro Vila Barreiros, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LEOLINO JOSÉ 
FERREIRA e ODÍLIA GONÇALVES DOS SANTOS; 

013026 - IGOR SALDANHA COSTA, solteiro, maior, pastor, 
nascido aos 20/12/1997, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Hermes Geraldo Rocha, 105, Bairro 
Funcionários, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ LUIZ DA COSTA 
e MARIA EDNA SALDANHA COSTA; e KAROLINE MIRANDA 
SILVA, solteira, maior, publicitária, nascida aos 23/04/1999, no 
Hospital Balbina Bragança, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente 
na Rua Piracicaba, 374, Bairro Jardim São Paulo, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de RICARDO SILVA e ADRIANA MIRANDA SILVA; 

013027 - WILMAR CARDOSO DE JESUS, solteiro, maior, 
calceteiro, nascido aos 16/05/1974, em domicílio, Bairro Bela Vista, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Álvaro José Pereira, 
138, Bairro Bela Vista, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MANOEL 
CARDOSO e SANTA LINA DE JESUS CARDOSO; e VILANI 
BISPO DE MAGALHÃES, divorciada, maior, vendedora, nascida 
aos 10/12/1966, no Distrito de Topázio, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua Antenor Barbosa, 124, Bairro São Cristóvão, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de FRANCISCO LUIZ MAGALHÃES 
e MARIA NATIVIDADE BISPO MAGALHÃES; 

013028 - PEDRO HENRIQUE SANTOS MACHADO LEAL, 
solteiro, maior, gesseiro, nascido aos 21/06/1999, na Maternidade Santa 
Terezinha, natural de Governador Valadares-MG, residente na Rua 
Altino Barbosa, 169, Bairro Altino Barbosa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de HEIDER MACHADO LEAL e MARCIA FRANCISCA DOS 
SANTOS; e MAYANNE FARIAS DE SOUZA, solteira, maior, auxiliar 
administrativo, nascida aos 14/08/1995, no Hospital São Vicente de 
Paulo, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Duca Pereira, 
257 B, Bairro Altino Barbosa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de VILMAR 
CHAVES DE SOUZA e EVA GOMES FARIAS DE SOUZA; 

013029 - LÁZARO MACEDO LIMA, solteiro, maior, pro-
fessor, nascido aos 26/03/1990, no Hospital São Miguel, natural de 
Jequitinhonha-MG, residente na Avenida Franco Duarte, 467, Centro, 
Jequitinhonha-MG, fi lho(a) de JOSÉ ADALBERTO MACEDO DOS 
SANTOS e NILCÉIA GOMES LIMA; e PRISCILA NEVES COELHO, 
solteira, maior, pedagoga, nascida aos 20/09/1984, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Engenheiro 
Argolo, 146, Apto. 202, Centro, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MAR-
CELO DE PAULA COELHO e RÚBIA MARCIA NEVES COELHO; 

Teófi lo Otoni-MG 26/10/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13025 a 13029
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Gerais
Presidente Gilson Lemes recebe Nem 
Capotão prefeito de Novo Cruzeiro

Op r e s i d e n t e 
do Tribunal 
de Justiça de 
Minas Gerais, 

desembargador Gilson So-
ares Lemes, recebeu, nesta 
segunda-feira (25/10), a 
visita do prefeito de Novo 
Cruzeiro, região do Vale 
do Jequitinhonha, Milton 
Coelho de Oliveira “Nem 
Capotão”, e do deputado 
estadual Gustavo Santana, 
vieram pleitear a cria-
ção de uma segunda vara 
judicial na comarca de 
Novo Cruzeiro, que tem 
cerca de 70 mil habitantes 
e apenas um magistrado.

O prefeito Milton Co-
elho também solicitou ao 
presidente Gilson Lemes 
a liberação de um imóvel 

que pertence ao Estado de 
Minas Gerais e está cedido 
ao município para fun-
cionamento de um abrigo 
para crianças carentes. O 
imóvel iria ser utilizado 
pelo Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais. O presidente 
Gilson Lemes concordou 
com o pleito. "Ele liberou 
o imóvel para que o abrigo, 
atualmente com sete crian-
ças, continue funcionando 
sob a administração da 
Prefeitura de Novo Cru-
zeiro", afi rmou o prefeito.

Nova Vara - Quanto 
à criação de uma segunda 
vara judicial, o presidente 
Gilson Lemes explicou 
que, atualmente, não existe 
projeto de Lei que viabilize 
um aumento da comarca. 

"É um caso semelhante ao 
da comarca de Peçanha, 
que também conta com 
apenas uma vara e apre-
senta a necessidade de 
crescimento. É necessário 
um estudo técnico por par-
te do Tribunal e um projeto 
de Lei a ser aprovado pela 
Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais", ressaltou.

O presidente Gilson 
Lemes destacou ainda que 
várias comarcas pleiteiam 
a criação de novas varas, 
principalmente em função 
do aumento de demandas 
judiciais na área cível, por 
causa da quebra de contra-
tos que ocorreram durante 
a pandemia da Covid-19.

A Comarca de Novo 
Cruzeiro é composta, hoje, 

pelas cidades de Novo 
Cruzeiro, Caraí, Catuji e 
Itaipé, além dos distritos de 
Marambainha, Maranhão, 
Ponto do Marambaia, 
Lufa, Novilhona e Quei-
xada. A comarca é dirigida 

pela magistrada Samira 
da Cunha Ribeiro Morais.

Também participaram 
da reunião o diretor da 
Secretaria de Governan-
ça e Gestão Estratégica 
do TJMG, Guilherme do 

Valle, e o desembarga-
dor aposentado do TJMG, 
Alberto Henrique. (Di-
retoria de Comunicação 
Institucional – Dircom 
- Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG).

(33) 3522-5260
Av. Minas Gerais, 1650 - São Cristóvão 

39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 

Gestor estava acompanhado do deputado estadual Gustavo Santana e pediu a instalação de uma nova vara na comarca

O presidente Gilson Lemes recebeu o pedido de criação de uma nova vara na 
comarca de Novo Cruzeiro, (Crédito: Mirna de Moura/TJMG)


